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ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében 

I. A természetes személy ügyfél adatai (Pmt. 7.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához)

1.Családi és utónév:
2.Születési családi és utónév:
3. Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):
4. Állampolgárság:
5. Azonosító okmány száma, annak típusa:
6. Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely:
7. Születési hely, idő:
8. Anyja születési neve:

II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél adatai
1. Név, rövidített név:
2. Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:

3. Nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma, nyilvántartási szám:
4. Főtevékenység:
5. Képviseletre jogosultak neve, beosztása:
6. Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatok:
7. Adószáma:

II. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Pmt. 8.-9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához) (X-el
jelölni)

Természetes személyként a saját magam nevében és érdekében, illetve az általam 
képviselt ügyfél nevében járok el. 
Természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos személy nevében és 
érdekéében járok el, mint meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/képviselő. 

Tényleges tulajdonos adatai: 

1. családi és utóneve:
2. születési családi és utóneve:
3. állampolgársága:
4. születési helye, ideje:
5. lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:

Amennyiben a természetes személy tényleges tulajdonos nevében jár el úgy nyilatkozni arra 
vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e, kiemelt közszereplőnek 
hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy-e. (X-el jelölni) 
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Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, úgy megjelölni, hogy a tényleges 
tulajdonos a Pmt. 4.§ (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, 
kiemelt közszereplő hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek: 
(X-el jelölni) 
 

a.) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 
Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 

 

b.) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon 
az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 

 

c.) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető 
testületének tagja és tisztségviselője, 

 

d.) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület 
tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az 
Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, 

 

e.) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami 
Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási 
Tanács tagja, 

 

f.) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, 
Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének 
vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd 
Vezérkar főnökének helyettesei, 

 

g.) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő 
testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás 
ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének 
tagja, 

 

h.) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy 
ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy 

 

i.) kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, 
élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá 
ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és 
nevelőszülője, 

 

j.) kiemelt közszereplővel közeli kapcsoltban álló személy: bármely természetes 
személy, aki az i.) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy 
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vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti kapcsolatban áll, 

k.) kiemelt közszereplővel közeli kapcsoltban álló személy: bármely természetes 
személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az a.)-h.) pontban említett 
személy javára hoztak létre. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a megbízott a Pmt. 7. § (8) bek. alapján, a Pmt. 7. § (2) 
bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó okiratról másolatot köteles készíteni. Alulírott 
ezúton hozzájárulok, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a 
szolgáltató másolatot készítsen, és e másolatokat a Pmt. 57-58. §-ban meghatározott határidő 
leteltéig megőrizze. 

Kelt: 

_________________________________ 

nyilatkozat tevő 
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